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Školka oslavila třetí
kulatiny
Mateřská škola přivítala v sobotu
12. listopadu i své bývalé zaměstnance.
Třicet let už zní dětský smích ve
třídách čkyňské mateřské školy. Kulaté výročí si proto v sobotu připomnělo nejen vedení obce a základní
školy, pod kterou mateřinka patří, ale
i bývalí zaměstnanci školky. Mezi nimi
i Božena Železná, která byla ředitelkou školky ještě v době, kdy sídlila
v místním zámečku, a vedla ji i v době,
kdy se podařilo vystavět školku novou. „Změny, ke kterým v posledních
letech došlo, se mi líbí. Teď už do
školky pomáhat nechodím, ale ráda se
sem podívám při podobných příležitostech. Pokud to srovnám s tím, jak to
vypadalo na zámečku, byl to velký
rozdíl. Všichni jsme z toho měli velkou
radost, že jdeme do pěkného prostředí. Zámeček byla stará budova,
špatná i dispozičně,“ zavzpomínala
Božena Železná. Na setkání přišla
i další z bývalých ředitelek, a to Marcela Holečková. Ta školku vedla od
roku 1990 až do roku 2012. „Učila
jsem ještě na zámečku, ve školce jsem
působila celkem čtyřicet dva let,
dodnes chodím vypomáhat. Vracím se
sem hrozně ráda a mám velkou radost
z toho, co se tu udělalo,” uvedla.
Školka se nově chlubí třeba barevnou fasádou. „Máme z ní velkou radost, chceme pokračovat ještě venkovními úpravami,“ poznamenal starosta obce Stanislav Chval.
Radost ze změn v posledních letech
má stávající vedoucí učitelka Vladimíra Pechoušková. Ta na setkání připomněla, co všechno se ve školce
podařilo v posledních letech upravit.
„Změn za třicet let tu je celá řada. A to

Přátelské setkání se konalo v jedné ze tříd MŠ

Foto: B. Kubálek st.

Děti ze 2. a 3. třídy si na sobotní oslavu připravily vystoupení
nejen co se fasády a zahrady týče, ale i
interiéru, zabezpečení a podobně.
Když jsme se před třiceti lety nastěhovali, otevřeli jsme čtyři třídy. Pak počet
dětí klesl a mateřská škola fungovala
jen ve dvou třídách ze čtyř. Nyní už

Foto: PP

jsme na třech třídách, máme zapsáno
na osmdesát dětí, poslední třídu využíváme jako takzvanou hernu,“ přiblížila stávající stav školky Vladimíra
Pechoušková, která ve školce působí
již osmatřicet let.
L. Fröhlichová,
Prachatický deník
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 26. 10. 2016
schválilo:
– doplnění programu: do bodu 3) návrh na změnu ÚP, do bodu 5) smlouva na zřízení věcného břemene, jako bod 8) přidělení
bytu v DPS
– jako věcně příslušný správní orgán v souhlasu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořízením územní studie s názvem „Územní studie
krajiny ORP Vimperk“ na území obce Čkyně v souladu se zněním § 30 stavebního zákona, jejímž pořizovatelem bude MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, pro Město Vimperk
– smlouvu o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Čkyně: pí. Rückerová, p. Bille – kabel NN“ kabelové vedení
NN, 2 ks kabelových spojek a provedení podvrtu na pozemky č. parc. 833/93, 833/99 v k.ú. Čkyně, jednorázová náhrada ve
výši 500,– Kč bez DPH
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Onšovice – kabel NN, p. Staněk“ zemní
kabel NN na pozemky č. parc. 1053/7 v k.ú. Onšovice u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 3.000,– Kč bez DPH
– žádost o umístění sídla spolku Klub sportovců Čkyně v budově Hospody Na hřišti, pro pana Libora Schoře, Čkyně 151
– příspěvek pro Český svaz včelařů Čkyně ve výši 4.000,– Kč a Smlouvu dle vzoru č. 3
– směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 27. 10. 2016
přidělilo:
– byt v č. p. 55 paní Janě Krafkové, Kunžak 174 od 1. 12. 2016
odložilo:
– žádost pana Martina Macháčka, Horosedly 28 o prodej části pozemku č. parc. 1208/1 v k.ú. Horosedly
vzalo na vědomí:
– podnět ke změnám do územního plánu Čkyně, za účelem realizace stavebních úprav pro ekologizaci a bezpečnost dopravního
průtahu Čkyně
– dodatek č. 1 ke směrnici č. 1 o systému zpracování účetnictví
– zprávu o přípravě podání žádosti na dotaci na 8 ks kontejnerů, nosič, štěpkovač a čelní nakladač na bioodpad
– informaci o stavbě komunikace na ZTV.
– informaci, že do konce roku budou ve Čkyni umístěny dva kontejnery na elektrozařízení
– informaci, že oprava hasičské nádrže Horosedly bude dokončena do konce roku
– informaci o rekonstrukci parku ve Čkyni a dalšího jednání a postupu oprav
– informaci, že projektant stále pracuje na stavebním projektu rekonstrukce restaurace Ve Votáčce
– informaci, že stále není dodělaný projekt na komunikaci od řadovek k pneuservisu
– informaci, že kanal. řady v Dolanech by měly být dokončeny do 3. 11. 2016, poté budou budovány jednotl. kanaliz. přípojky

Vítání občánků
Na fotografii zleva: Lucie Kalousová a Radek Vachtfeitl se synem Matyášem, manželé Vintrovi s dcerou Kateřinou, Kateřina
Krátká a Tomáš Toušek se synem Kryštofem, Regina Matejová a Vladimír Hlinka s dcerou Reginou, manželé Štroblovi
s dcerou Karolínou, Taťana Habrusová a Jakub Spirek se synem Sebastianem, Lucie Růžičková a Ondřej Šmíd
s dcerou Štěpánkou.
Foto: D. Havlík
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Dvacáté výročí
V neděli 17. září 1996 bylo mnoho lidí svědky neobvyklé
slavnosti. Symbolicky byl znovu posvěcen a otevřen náš židovský hřbitov. Současně s tímto ekumenickým aktem,
který vedl vrchní kantor synagogy v Brně Arnošt Neufeld,
byla slavnostně otevřena pietní síň Židů, kteří odešli na
smrt ze Čkyně. Přestavbu márnice na památník inicioval
a zaplatil PhDr. Jan Podlešák, který pak návštěvníky po
hřbitově provedl. Arnošt Neufeld
zpíval liturgické písně a také
mladý houslista přispěl krásnými
hebrejskými melodiemi. Za křesťanské církve promluvil farář
Československé církve husitské
Vladimír Valíček.
Na hřbitově, který je ve Čkyni od konce 17. století,
pochovali posledního mrtvého v roce 1942. Bylo to v době,
kdy bylo od nás 26. listopadu 1942 deportováno čtrnáct
Židů do Terezína, kteří pak zahynuli v roce 1943 v osvětimských plynových komorách. Krásný slavnostní akt zakončila hymna Izraele.
Do roku 1996 byl náš židovský hřbitov, podobně jako synagoga, v neutěšeném stavu. Dr. Podlešák už v polovině 80.
let minulého století shromáždil kolem sebe partu mladých
lidí, se kterými se dal do práce. Mýtili náletové dřeviny,
sekali trávu a podpírali vzácné stély. Pracovali více let, než
se hřbitov s krásnými barokními náhrobky dočkal důstojné
slavnosti a nového zasvěcení.
Židovský hřbitov ve Čkyni je v majetku pražské Židovské
obce. Staré stély jsou vyčištěné, pracuje se už i na náhrobcích novějších. Ale v létě se tam lidé prodírají vzrostlou
trávou, některé věkovité stromy hrozí zřícením na drahocenné stély a ve východní části hřbitova je poničený plot.
Chtěli bychom se židovským hřbitovem chlubit, jako se
pyšníme synagogou.
text a foto -jl-

Ocenění pro knihu Vládi Hoška
a Lucie Rambouskové
Minulý pátek a sobotu 11. – 12. 11. proběhl ve Vimperku
2. ročník ŠUMAVY LITERY. V kategorii obrazových publikací
převzal Vladimír Hošek společně s Lucií Rambouskovou na
galavečeru cenu za 3. místo. Byla oceněna jejich společná
kniha Šumava čarovná.
Foto: J. Pulkrábek

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od začátku roku 2017 budou
v obci Čkyně kontejnery na SBĚR
DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ.
Kontejner červené barvy bude
umístěn na autobusovém nádraží
a v areálu obecního úřadu. Díky
této nádobě můžete likvidovat
veškerá drobná elektrozařízení z
domácnosti (s výjimkou zářivek) např. počítače a jejich
příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony,
také zde můžete vyhodit baterie a akumulátory.
Chceme upozornit, že pokud je na kontejneru samolepka – NÁPOJOVÉ KARTONY (tzv. tetrapaky), do kontejneru
patří krabice od džusů, mléčných
výrobků, vín, smetany apod.
Dle obecně závazné vyhlášky obce nápojové kartony třídíme společně s plastem,
to znamená, že je můžeme vhodit do
jakéhokoli žlutého kontejneru. Plastové lahve či nápojové
kartony sešlápněte!!!
Do MODRÝCH KONTEJNERŮ NEVHAZUJTE: dětské pleny, mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír, kuchyňské
utěrky, papírové kapesníčky, plata od
vajec či ruličky od toaletního papíru –
nic z toho bohužel nejde dále využít.
Věděli jste, že papír se dá recyklovat pětkrát až sedmkrát?
Krabice prosím rozložte!!!!
(OÚ)

Chystáte se vyhodit nefunkční
elektrický
spotřebič?
Přivezte ho do Dolan!
Rozhodujete se koupit nový elektrický spotřebič?
Máte nefunkční myčku,
sporák, lednici, sekačku či
drobné elektro? Hasiči
z Dolan tyto nefunkční elektrospotřebiče během celého roku sbírají a nechávají ekologicky zlikvidovat.
Jsme schopni též po předchozí domluvě spotřebič na
vlastní náklady ze Čkyně
odvézt. Tím, že nám tento elektroodpad věnujete,
podporujete činnost našeho sboru. Děkujeme.
S. Hadrava
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Živý Betlém
Přijďte si s námi připomenout
vánoční
příběh, zazpívat koledy
a pozdravit Ježíška v jesličkách.

Sejdeme se 23. 12. 2016 v 18:00
ve čkyňském parku.
Za nepříznivého počasí bude
program zkrácen.
Váš KOS

Advent v synagoze
Společnost pro obnovu synagogy
a obec Čkyně pro Vás připravili sérii
adventních koncertů:
3.12. 17:00 Přemek Filous, flétna
9.12. 18:00 DPS Růže a hudební skupina
Pohoda
15.12. 17:30 ZUŠ Čkyně
16.12. 18:00 Čkyňské sbory (Růžičky, ženský
a komorní Rosetta)
18.12. 17:00 klarinetový soubor Prachatice
Vstupné dobrovolné.

Pozvánka
na
vánoční koncert pěveckých sborů
Růže a Rosetta 22.12. od 18:00 hodin
v kostele sv. Magdalény
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Tříkrálová
sbírkaprosba o pomoc
Hledám dospělého
pro účast na
Tříkrálové sbírce
2017.
Dětští koledníci též
vítáni.
Kontakt:
Hanka Brašnová,
e-mail
a-nezka@seznam.cz.

Pozvánka na povídání
a promítání snímků z cest
Honza “Tráva” Trávníček
a jeho další osmitisícovka

Tibetská Tyrkysová bohyně
Expedice CHO-OYU
Štítkov 26. 11. 2016 od 19:00

Hasičská výroční schůze ve Čkyni
Čkyňští hasiči zvou všechny své členy na výroční schůzi za
rok 2016, která se bude konat 10. 12. 2016 od 19:00 hod,
v salónku u Kainců.
SDH Čkyně

Pozvánka
na Hasičský bál
Hasiči ze Čkyně zvou všechny své
spoluobčany na Hasičský bál, který
se uskuteční dne 21. 01. 2017 od 20
hodin v místním KD.
K tanci a poslechu Vám zahraje
kapela De Facto. Hasiči se těší na
Vaši návštěvu.

Advent v zahradnictví E&L
Naši zákazníci, máme pro vás připravené adventní věnce,
svícny, svíčky, dárkové a další vánoční zboží a dekorace. Od
středy 23. 11. budou ke koupi chvojové adventní věnce, ale
i věnce na dveře zdobené i jen čisté, přírodní i šiškové zboží
pro vaše zesnulé, dále i dárkové zboží a poukázky. Dle poptávky i vánoční stromky.
Otevřeno máme každý den do 23.12. 2016 od 9.00 do 16.00
hod. Po otevírací době na tel. číslech 608 819 868
a 702 154 414.
Děkujeme všem za přízeň, do nového roku 2017 přejeme
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

SDH Čkyně

Zahradnictví E&L Lčovice
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Obec Lčovice a TJ Sokol Lčovice, z.s.
Vás srdečně zvou na:
Škola Lčovice -24.11. od 17,30 h kurz
vánoční výzdoby a výroby svíček
z včelího vosku
dolní Lčovice -27.11. od 16,00 h
rozsvícení vánočního stromku
náves ve Lčovicích - 27.11. od 17,00 h
rozsvícení vánočního stromku
Škola Lčovice - 18.12. od 17,00 h
vánoční koncert
v Konopici - 24.12. od 10,00 h
koupání v řece Volyňce
náves ve Lčovicích - 24.12. od 20,30 h
zpívání koled u stromečku
Škola Lčovice - 26.12. od 20,00 h
vánoční veselice
v Konopici - 1.1.2017 v 13,30 h
novoroční výstup na Věnec

Kachní hody navštívilo na 60
strávníků
Více než 1500 jelit a jitrnic
se prodalo o vepřových hodech
Zhruba 100 litrů zabijačkové polévky, asi 1550 jelit a jitrnic,
50 tlačenek a 15 kilo ovaru připravili na sobotní vepřové hody
čkyňští dobrovolní hasiči. Vše se během dopoledne prodalo.
Do hasičské zbrojnice, kde se vepřové hody konaly, během dne
dorazily stovky lidí jak ze Čkyně, tak širšího okolí. Přípravou
akce a výrobou uzenin strávili hasiči předchozí dva dny
a večery.
K obědu se servíroval guláš a vepřo-knedlo-zelo, k jitrnicím
a k jelitům byly jako příloha připravené vařené brambory
a kyselé zelí. U připravených stolů bylo možné posedět a u piva
poklábosit.
Sbor dobrovolných hasičů Čkyně byl založený v roce 1887.
„Ku příležitosti 130. výročí založení chystáme na červenec slavnostní průvod městem s historickou technikou,“ uvedl
velitel sboru Josef Tomášek. Sbor má teď přiližně 130 členů.
„Momentálně jejich počet neroste, trápí nás nezájem ze strany
mladých,“ uzavřel starosta sboru Josef Kainc.
(pp)

Kachní hody v Horosedlech byly velmi zdařilé. Měli
jsme 12 kachen, to znamená 48 porcí. K masu se podávaly houskové knedlíky, bosáky a bílé a červené zelí. Byla
kachní polévka s játrovými
knedlíčky a masem. K tomu jako
chuťovka kachní paštika. Přišlo
kolem 60 strávníků. Vše se
snědlo a vypilo (3 velké sudy piva Kozel 11°). Z reakcí od příchozích víme, že všem moc chutnalo. Naše děvčata se opět vyznamenala.
Příští rok chystáme už tradiční vepřové hody na konec
ledna nebo začátek února a pak 6 týdnů na to hody
šunkové. Tentokrát chceme udělat alespoň 3x víc šunek
než letos, nemělo by se stát, aby se na někoho nedostalo.
Budeme rádi, když k nám za nevšedními kulinářskými
zážitky přijde zase co nejvíce spoluobčanů.
Vladimír Luks
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Vydařený Fichtlcup
Podzimní Fichtlcup v Dolanech se v sobotu 5. listopadu
vydařil. Na startu jsme přivítali 49 jezdců, kteří závodili ve
třech kategoriích – klasik,
vořežplech a speciál. V jednotlivých kategoriích vyhráli
tito jezdci: Speciál – Aleš Opatrný, Vořežplech – Dominik
Chmel a v nejpočetněji zastoupené kategorii Klasik zvítězil
domácí jezdec Jan Chymčák.
Pěkné počasí a příjemné zázemí přilákalo k trati také
spoustu diváků.

Tradiční stezka odvahy v Dolanech
Dolanská stezka odvahy je již tradiční akcí mladých
hasičů z Dolan. Ta letošní se konala 6. října, organizátoři
připravili zcela novou neokoukanou trasu od hasičárny
přes „Kakánek“ až na kopec k Martanům, kde bylo pro děti
připraveno opékání klobás. Stezka se tradičně neobešla
bez doprovodných hrůzných zvuků z několika reproduktorů, svítících náramků a mnoha odvážných dětí. Letos se
jich přišlo bát celkem 26. Tradičně velké díky organizátorům a obci Čkyně za finanční příspěvek.
S. Hadrava

Hasiči zavezli Lízu do garáže
Čkyňští hasiči v sobotu 22. října slavnostně zavezli svůj nový vůz Liaz Karosa do nově upravené garáže, do které je
umožněný vjezd z hlavní silnice. Garáž během léta výrazně upravili, vyvezli odtud 80 tun starého betonu a zeminy. Tím
snížili úroveň podlahy o jeden metr, aby sem auto, které má více než dva metry, mohlo bez problémů zajet. Liazku, které
hasiči neřeknou jinak než Líza, čkyňský sbor zdědil po strakonických profících.
(pp)
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Podzim v mateřské škole

Halloween
Pondělní den, 31. října 2016, se nesl v duchu Halloweenské atmosféry, kterou společně vytvořily děti a učitelky
druhé třídy naší mateřské školy. Již od brzkých ranních
hodin si užívaly přestrojení za nejrůznější strašidýlka, čarodějnice a další pohádkové bytosti. Děti měly příležitost
míchat kouzelný lektvar, zapojit se do různých soutěží, užívat si občerstvení a podílet se taktéž na výzdobě třídy.
Nechyběl ani volný prostor k tanci a návštěva s koledou
v ostatních třídách MŠ. Děti si odnesly nejen mnoho nových informací o tomto svátku, ale také spoustu nových
zážitků z tajuplného kouzlení a her.
S. Šperlová

Děti přivítaly Martina
na bílém koni
Pátek 11. listopadu patřil v naší školce svatému Martinovi a prvnímu sněhu, který s sebou přinesl. Děti
společně s učitelkami Martina přivítaly a vytvořily veselé
koníčky a lucerničky, které je při této události doprovázely. Nechyběl zpěv ani dobré pohoštění v podobě sladkých podkoviček, které nám bílý koníček přivezl. Děti si
koníčka pohladily a v závěru na něj vzpomínaly při
ochutnávání sladkých dobrot.
S. Šperlová

Krajina našeho života

Děti uzamkly zahradu
s vílou Podzimničkou
Děti a učitelky naší mateřské školy se rozloučily s podzimem tradičním uzamčením zahrady. V tento den jsme
přivítali vílu Podzimničku, která se s dětmi loučila a připravila pro ně zábavné hry a úkoly, které děti s nadšením
plnily. Při této činnosti jsme spočítali šišky pro veverku,
zazpívali ježkovi a s medvědem ochutnali sladký med. Na
závěr jsme všechna zvířátka uložili k zimnímu spánku
a víle Podzimničce slíbili, že zahradu necháme přes zimu
odpočívat. Víla se s námi rozloučila a za naše činy nás
štědře odměnila.
S. Šperlová

Společnost pro obnovu židovské synagogy ve Čkyni vyhlásila výtvarnou soutěž „Krajina našeho života“ pro pět
kategorií, zahrnujících věkové skupiny od 3 do 15 let.
Soutěž byla vyhlášena na období od května do poloviny
října 2016. Výtvarné práce mohly být dílkem jednotlivců
i prací kolektivní. Výtvarná technika i formát nebyly
určeny. Námětem odevzdaných prací byla nejen okolní
krajina, stavební dominanty obce, ale i zachycení každodenního života dětí v přírodě, na výletě, na hřišti. Neotřelým dětským pohledem si tak můžeme prohlédnout
ztvárnění kostela, synagogy, pomníku padlých z 1. sv.
války, hasičského domu, ale i obyčejný pohled z kuchyňského okna panelového domu.
Všechny obrázky byly vystaveny v galerii synagogy, kde
budou k prohlédnutí během letošních adventních akcí. Na
slavnostní vernisáži 19. 11. 2016 bylo oceněno 25 nejzdařilejších prací jednotlivců, zvláštní ceny získaly i dětské
kolektivy z mateřské školy a školní družiny při ZŠ Čkyně.
V. Komínová
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Ze základky
Také letos vysílá školní rozhlas relaci
Školní občasník, který připomene,
pozve, nabídne… V listopadu se do
školního éteru neslo:
Dobrý den,
vítejte u hlášení Školního občasníku.
Máme za sebou první čtvrtletí školního roku. Společně si připomeneme,
co se ve škole za ty dva měsíce odehrálo, i to, co nás v nejbližší době čeká.
Prvňáci se sotva stačili rozkoukat
a už byli součástí naší školní party –
hned v září se zúčastnili s ostatními
prvostupňáky Velké šipkované v přírodě. Skupinky vedli kapitánky a kapitáni z 5. třídy, na stanovištích
zadávali a kontrolovali úkoly tentokrát osmáci. Trasa byla dlouhá a některé úkoly náročnější, a tak si všichni
v družstvu museli pomáhat. A nejen
při plnění úkolů. Podat ruku, poponést batůžek menšímu kamarádovi,
povzbudit, pochválit – to patří ke kamarádství.
Letos jsme pořádně oslavili Halloween, v družině vydlabali dýně a vyzdobili jimi školu, užili si i rej masek.
Deváťáci připravili Pasování prvňáčků
na opravdové prvňáky. A využili právě
legendy spojené s tímto dnem, a tak
prvňáky v tělocvičně čekala spousta
strašidel a strašidýlek, čarodějnic.
Těm byli nejmenší spolužáci představeni, zatančili si čarodějný tanec
a dostali šerpu prvňáka.
O kamarádství, pomoci, práci v týmu jsou i dopolední programy Primární prevence Phénix, na které za
námi přijíždí Hanka. Povídáme si, hrajeme hry, plníme úkoly. A všechno se
točí okolo našeho soužití ve třídách,
chování k ostatním, k mladším i dospělým. Hodně času nám zabere téma
počítač a mobil. Na jedné straně neodmyslitelný průvodce, kamarád, na
druhé číhá nebezpečí. Takže téma Kyberšikana. V listopadu budou na řadě
páťáci a šesťáci.
A co se děje ve školních lavicích?
Žáci devítky si vybírají střední školu.
V dubnu je čekají přijímací zkoušky.
Zatím hledají informace o jednotlivých školách, mohou se jet podívat na
dny otevřených dveří, prohlédnout si
webové stránky. Burzu škol jsme
měli i u nás, představilo se 11 okolních
středních škol, dotazů bylo hodně.

Děti z družiny s vlastnoručně vyrobenými bělouši vítali sv. Martina
V devítce probíhají testy Scio,
z češtiny, matiky, studijních předpokladů a jazyků. Deváťáci tak mohou posoudit, jak na tom vědomostně jsou ve
srovnání s ostatními vrstevníky v republice. A mají ještě čas něco doladit
do dubnových přijímaček. Ty se letos
budou konat do všech maturitních oborů.
A také začínáme soutěžit, rozjíždí
se školní kola olympiád, začínáme si
lámat hlavu nad matematickými příklady, v rámci dějepisné olympiády
vyhledáváme historické souvislosti
a také cestujeme – nad mapou v korespondenční soutěži Eurorébus.
Páteční hodiny angličtiny propovídáme s americkou rodilou mluvčí.
I letos sbíráme papír, loni jsme viděli

jeho další zpracování ve vimperském
Jihoseparu, v soutěži škol v ši-rém
okolí jsme byli šestí. Také sbíráme
víčka pro Martinu.
Ve školní družině jezdil sv. Martin na
bílém koni. První sníh na bílém koni
přivítali „Martinové“ z družiny, koníky
si vyrobili z ponožek a poté osedlali.
Odpoledne, po vyučování můžeme
navštěvovat více než 10 zájmových
kroužků – můžeme sportovat, zpívat,
hrát divadlo, vyrábět dekorační předměty, učit se anglicky, vyprávět si o
knihách …
Na 28. listopadu žáci prvního stupně
připravují slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na školním dvoře.
Za ZŠ Mgr. V. Komínová

Čkyně 1945 – 1948
Patnáctý díl historického seriálu o Čkyni.
Už koncem února 1944 vznikl ve Čkyni ilegální národní výbor, jehož členy byli Adolf
Benda, Jindřich Járka, Stanislav Luhan, Josef Martan, František Rosol, František Václavík
a Bohumír Zámečník.
Prvním předsedou MNV se po osvobození stal 7. května 1945 Jan Kouba, který tuto
funkci vykonával pouhé tři týdny. Na schůzi 30. 5. byl zvolen předsedou MNV Václav
Novák, prvním náměstkem Jan Kouba, druhým náměstkem Vlastimil Bejdl a pokladníkem Karel Košek.
V červenci 1945 bylo rozděleno 80 ha zemědělské půdy, která dříve patřila statkáři
Bayerovi, malým a středním zemědělcům. Bayerovo sídlo, malý zámek, obsadila hned
v květnu am. armáda, která Čkyni opustila v listopadu 1945. MNV pak získal zámeček
pro své úřadovny a později tam byla i mateřská škola a několik bytů. MNV se staral
o zásobování obyvatelstva a snažil se o to, aby se život ve Čkyni po válce rychle zlepšil.
V květnu roku 1946 se konaly volby do Ústavodárného národního shromáždění. Ve
Čkyni vyhrála KSČ se 196 hlasy, strana lidová dostala 127 hlasů, strana sociálně
demokratická 116 hlasů a strana národně socialistická získala 99 hlasů. Na základě
těchto výsledků se v červnu konala ustavující schůze MNV Čkyně. Předsedou MNV byl
zvolen zástupce KSČ Jan Járka, náměstkem předsedy byl zvolen Václav Vítovec, členy
rady Jan Kuryl, Karel Suchel, František Václavík a Jan Frühauf. Před MNV stál tehdy velký
úkol - elektrifikace obce, která byla dokončena v roce 1948.
V lednu 1948 předal Pozemkový fond národní obnovy do vlastnictví obce zámek, park,
kočárovnu, špýchar a obytný dům č.p. 4, bývalý ovčín. Po únoru 1948, kdy se moci chopili
komunisté, byl ve Čkyni ustaven akční výbor Národní fronty. Jeho prvním předsedou se
stal Josef Růžička. Akční výbor měl 14 členů.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987a kroniky obce připravil J. Lávička
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Postup do 1. A třídy? Zůstaňme na zemi
Muži působí již druhým rokem v 1. B třídě. „Za tu dobu se hodně změnilo. Hlavně v samotném mančaftu se pozitivně
zvedla nálada, díky soustředění před sezónou se kluci lépe poznali a více se stmelila parta,“ prozrazuje Josef Kuneš, který
je trenérem áčka. Tréninky se snaží dělat na bázi soutěživosti se všemi moderními prvky. „S bráchou se doplňujeme, když
nemohu, tak mě zastoupí a také nám občas vypomůže Honza Děd, takže tréninky svoji kvalitu splňují,“ myslí si. „Tato
sezóna by mohla být lepší než ta předešlá, zatím tomu vše nasvědčuje,“ doplňuje.
Kádr mužstva tvoří 18 hráčů, k tomu je u mužstva 6 hráčů z dorostu. Dva hráči (Tesař V. a Martan P.) jsou dlouhodobě
zranění, do zimní přípravy se snad zapojí všichni včetně Pepy Vondráška, který je také dlouhodobě zraněný.
Muži jsou po podzimu na 3. místě ze 14 mužstev.
Bilance: 3. místo – 27 bodů – skóre: 19:10
- 8 × výhra – Netolice, Zliv, Chelčice, Volyně, Vacov B, Sousedovice, Strunkovice, Lhenice
- 2 × prohra – Lažiště, Sedlec
- 3 × remíza – Stachy, Vl. Březí, Záblatí
Nejlepší utkání: SK Čkyně – Slavoj Volyně – 3:0 – derby se vším všudy, 250 diváků vidělo hodně kvalitní utkání z obou
stran, padaly krásné branky a sneslo měřítko té nejvyšší kvality.
Nejhorší utkání: Sedlec – Čkyně. V 1. pol. jsme byli lepší, vedli jsme 1:0. V 2. pol. špatný výkon, rozhodly hrubé chyby
v naší obraně. Čkyně – Stachy – 1:1, Čkyně – Vl. Březí – 0:0 – hrát doma a nevstřelit ve dvou utkáních ani jednou branku
považuji za velmi zásadní věc, nedaří se nám koncovka, tolik šancí, co nejsme schopni proměnit, naznačuje, kde máme
momentálně slabiny, na které se musíme více zaměřit.
Když to shrneme, považujeme tuto polovinu soutěže za úspěšnou, víme na čem zapracovat, abychom předváděli co nejlepší výkon. Pozitivní věcí je, že to v kabině šlape, je chuť hrát, tým je ambiciózní, chceme hrát o špici tabulky. Negativní
věcí je proměňování šancí a konec sezóny, to považuji ve Čkyni za syndrom. Když soutěž začíná, je k dispozici 20 hráčů,
a když soutěž končí, je jich k dispozici sotva 11, na vině jsou zranění, červené karty, nachlazení. Je to opakující se problém.
Mančaft pak táhnou nejzkušenější, odolní kluci, u kterých jsem rád, že se na ně jako trenér můžu spolehnout.
Naším přáním je hrát co nejlepší fotbal, a jestli bude „něco“ navíc, uvidíme. Je pravda, že pořádný úspěch ve Čkyni dlouho
chybí. Krajská soutěž se vyhrála v sezóně 2000 – 2001, postupem z 1.B třídy do 1.A třídy. To je zatím jen přání, zůstaneme
pěkně na zemi a třeba se to někdy zase povede. Určitě chci pochválit zázemí – kabiny, hřiště, pohostinství na hřišti, trojúhelník – hráči – trenér + ved. mužstva – výbor SK Čkyně funguje, jak to má být. Všem patří velký dík!
Zimní příprava startuje 13. ledna. Ještě předtím se začíná hrát 27. listopadu vimperská sálovka. Čeká nás velmi kvalitně
obsazený turnaj v Oseku, kde se představí divizní nebo i exligoví hráči, v našem týmu se představí Luboš Pecka, který se
v dresu Mladé Boleslavi stal králem střelců naší nejvyšší tuzemské soutěže.
Josef Kuneš a Patrik Krull
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Fotbalový podzim se ve Čkyni vyvedl
Jako povedenou hodnotí podzimní část sezóny trenér čkyňských fotbalistů Josef Kuneš. Daří se mužům i fotbalovým
veteránům nad 35 let, na lepší umístění, než je to aktuální, mají dorostenci. „Chci pozdravit všechny fanoušky, kteří chodili
a fandili čkyňské kopané, a všem poděkovat za to, že si našli čas a po celou sezónu nás podporovali a fandili,“ uvedl na
úvod Josef Kuneš a přidává statistiky mančaftů, u kterých se aktivně pohybuje.
Nejmladší kategorií je dorost SK Čkyně. Dorost hraje l. A třídu společně s 11 mužstvy. Se ziskem 15 bodů jsou dorostenci
zatím pátí. Jejich skóre je 39:23. Čkyňský dorost se před touto sezónou spojil s dorostem ze Šumavských Hoštic. Vimperk,
se kterým byli čkyňští dorostenci spojení předtím, si založil svůj dorost. „Takže se spolupráce s tímto klubem přerušila
a byla navázána spolupráce s klubem FC Šumavské Hoštice,“ uvedl Kuneš. Kádr mužstva tvoří 13 hráčů ze Čkyně, doplněno
o 6 hráčů ze Šumavských Hoštic a jednoho hráče z Malenic, kádr tak tvoří celkem 20 hráčů.
Realizační tým tvoří Josef Kuneš st., Richard Maršák a Michal Dušek.
- výhra - 4× Vacov, Zdíkov/Stachy, Vimperk, Volyně
- prohra - 3× , Poříčí, Katovice, Blatná/Sedlice
- remíza - 3× a 3× prohra na penalty; Osek, Strunkovice, Vl. Březí
„Umístění je pěkné, ale kluci mají na víc, měli by hrát do 3. místa, tak doufejme, že se jim bude na jaře dařit lépe,“ přeje
si Kuneš. Nejlepší utkání v této sezóně byla výhra nad Vimperkem 6:2, kdy se blýskl Josef Fiedler, který sám nastřílel 5
branek. „Kluci podali velmi dobrý výkon podtržený bojovností, nasazením a herní disciplínou a zaslouženě vyhráli,“ hodnotí Kuneš. Naopak nejhorší utkání sehrál dorost v Poříčí, kde se podle Kuneše prohrálo po katastrofálním výkonu všech
hráčů 3:2. „Pozitivem ale je, že se kluci po celou sezónu scházeli, až na poslední 2 zápasy, kde se objevily problémy související se zraněními, tresty za červenou kartu atd.,“ uvádí Kuneš.
Pozitivní zprávou je především to, že šest kluků (Kuneš J. ml., Tůma P., Fiedler J., Had T., Placek V., Miklas M.) má
zkušenosti s A týmem. „To je velký příslib do budoucna čkyňské kopané. Realizační tým se doplňuje a funguje v rámci
možností. Všem patří velký dík,“ vzkazuje Kuneš.
(pp)

Stará garda to má stále v noze ...
Mužstvo hráčů nad 35 let je poskládané z hráčů z celého okolí a vede si velice dobře. Kluci si ještě na stará kolena chtějí
zahrát soutěž se svými spoluhráči a zasportovat si. Čkyně je tedy půlmistr, je vidět, že ostřílení hoši ze Staré gardy to
mají stále v noze, i když se ani v této kategorii problémy nevyhýbají, a to hlavně s hráčskou docházkou.
Umístění : 1. místo v tabulce z 8 mužstev, 17 bodů - skóre - 32 : 7
- 5 × výhra - Bavorov, Čestice, Nalžovské Hory, Dražejov, Strakonice
- 2 × remíza - Strunkovice, Katovice.

Josef Kuneš

Podivuhodná televize!
Jsem televizní maniak. Už od tří let mě fascinovaly pohyblivé obrázky v biografu Deklarace na Komenského náměstí
na Žižkově. Později dostal jméno kino Jiskra. Viděl jsem tam Lasie se vrací, O věrném přátelství, Alibaba a 40 loupežníků,
Chaplina, ale nejvíc mě uchvátila Sněhurka. Po jejím skončení jsem odmítl jít domů a ztropil jsem výtržnost.
Když ve Čkyni zrušili kino, přesedlal jsem na televizi. Za totáče nic moc, zato ale teď! Koukám na ČT sport, Novu, Primu,
někdy taky na ČT 1 a ČT 2. Nejvíc mě baví ty jistoty. Tak třeba Prima má nejdelší reklamy. To si klidně můžete uvařit kafe,
vypít ho a pak ho i vyčůrat a pořád je na co se dívat. Mám rád ale ty srandovní spoty s Ivanem Trojanem, když je jako
doktor a dělá blbiny. Soustředím se na něj a nikdy pak nevím, který produkt ta reklama propaguje.
Další jistota je Karel Šíp. Toho vyhledávám. V posledním Všechnopárty řekl 54 krát tak jako a samotné jako jsem nepočítal. Ale takovému staříkovi, který ze sebe dělá hloupého a je přitom pohotový a vtipný, se to musí odpustit.
A pak je tady ten Kalousek. Lidé ho nesnášejí, ale média ho milují a můžete se vsadit, že bude na obrazovce každý den
na každém kanálu. A co takový Martin Stránský? To je ošklivý (až krásný) chlapák s podmanivým hlasem. Ženské na něho
nedají dopustit a tak Stránský k nám promlouvá v 75 procentech reklam, hraje podvodníky, detektivy, chirurgické primáře,
zkrátka všechny.
Také jsem si všiml, že v TV nebo i v rádiu je zakázané slovo peníze. Vždycky jen finanční prostředky. Rovněž i krásná
česká slova proč a proto se tu nesmí vyslovit. Místo nich slyšíme z jakého důvodu a z toho důvodu. Nejhorší je ale z důvodu
toho. V táborské zemědělské škole v padesátých letech nám profesor češtinář vyhrožoval: Jestliže od někoho uslyším
z jakého důvodu nebo z toho důvodu, bude vyloučen ze školy z důvodu špatného kádrového původu!
Na všech kanálech se vaří. Kluci v akci vaří složitě a jejich suroviny nejsou ve Čkyni k dostání, v Herbáři se ty potrhlé
holky víc předvádějí, než by něco pořádného ukuchtily. Vzpomínám na sekáče Babicu, ten vařil chutně, nezdravě a levně!
Tuhle se ptali slovenského herce Lasicy, zdali vystupuje také v televizi. Odpověděl: Nevystupujem tam, lebo nevarím.
Promiňte, musím končit. Na Primě jde teď reklamní blok, tak si jdu uvařit kafe. Čtenářům Aktualit přeju pěkný klidný advent a náramného Ježíška!
J. Lávička
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 15. 1. 2017 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se
nevracejí - Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce
poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

